
8 40.000,00 €

7 40.000,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 6.000,00 €

SINOPSI La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica és una activitat lúdicofestiva que vol acostar el

consum responsable a la vida quotidiana dels ciutadans. Es realitzen diferents activitats

festives (jocs, concerts, dinar popular) i s’instal•la un mercat de productes de comerç just,

comerç local, ecològic, etc. Compta amb la participació de diferents entitats de la ciutat i està

coordinada per Setem.

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Setem

PRESSUPOST TOTAL 67.000,00 €

TÍTOL DEL PROJECTE Festa del comerç just i la banca ètica

ANY 2012

SECTOR Consum

PRESSUPOST TOTAL 7.420,95 €

IMPORT SUBVENCIÓ 5.585,00 €

SINOPSI El projecte preveu la implementació del programa Escoltem els refugiats en centres educatius

de Tarragona. Les activitats, dirigides a 780 joves d’entre 14 i 18 anys volen educar i

sensibilitzar sobre el fenomen de les migracions i en especial el desarrelament forçat,

mitjançant la provisió de recursos i continguts adaptats: dossier per professorat, material

audiovisual, xerrada amb testimoni, dossier per l’alumnat. El projecte també busca generant

analogies entre les violacions dels Drets humans que pateixen avui en dia molts països pobres

d’arreu del món i les que es van patir a Catalunya durant bona part del segle vint.

SECTOR Persones refugiades

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Comitè català per als refugiats, Catalunya amb ACNUR

SINOPSI El projecte està dirigit a infants, joves i professorat de Tarragona i té l’objectiu de promoure

una ciutadania global crítica amb les relacions desiguals de poder que existeixen i que causen

les injustícies socials Nord/Sud. El projecte contempla accions puntuals i de llarga durada en

centres educatius, l’organització d’unes jornades i l’elaboració de materials pedagògics així

com l’ús de les noves tecnologies (plataforma virtual).

TÍTOL DEL PROJECTE Escoltem els refugiats

ANY 2012

ENTITAT EXECUTORA Fundació Akwaba

PRESSUPOST TOTAL 64.642,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 7.995,00 €

ANY 2012

SECTOR Educació

UBICACIÓ Catalunya

CONVOCATÒRIA 2012

PROJECES PRESENTATS PRESSUPOTS DISPONIBLE

PROJECTES APROVATS PRESSUPOST EXECUTAT

TÍTOL DEL PROJECTE Mira l'Àfrica! Actuem per transformar les injustícies socials



IMPORT SUBVENCIÓ 4.111,00 €

SINOPSI El present projecte vol impulsar la presència de l’Observatori pels drets i la supervivència dels

pobles indígenes a Colòmbia (creat a Barcelona el 2011 amb el suport de l’ICDH i FSUB)a

Tarragona.

Es tracta de la realització de diferents activitats (una exposició, un cicle de cinema, una taula

rodona, una jornada i diferents xerrades) per difondre entre la ciutadania la problemàtica

objecte del projecte. També es realitzaran diferents accions d’incidència política i es preveu

l’articulació amb la xarxa d’entitats de la ciutat. 

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Col·lectiu Maloka Colòmbia

PRESSUPOST TOTAL 16.721,10 €

TÍTOL DEL PROJECTE Observatori pels Drets i la Supervivència dels Pobles indígenes de Colòmbia

ANY 2012

SECTOR Drets Humans

PRESSUPOST TOTAL 12.390,00 €

IMPORT SUBVENCIÓ 5.643,00 €

SINOPSI El projecte contribueix a la divulgació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a

la Ciutat, signada 350 ciutats europees entre les que es troba Tarragona.

Es tracta de la continuació d’un projecte finançat el 2011, el joc Ciutat 10. El joc dels Drets

Humans a la ciutat, a través d’una plataforma virtual que posarà a l’abast dels ciutadans tots

els serveis públics i privats que contribueixen al compliment de la Carta. Es tracta de poder

diagnosticar quina és la situació dels drets que contempla la carta a Tarragona a l’hora que

s’apropa als ciutadans al coneixement de l’espai on viuen, posant en valor els drets i deures

del ciutadà per crear conscienciació, convivència i participació.

SECTOR Drets Humans

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Creu Roja Tarragona

SINOPSI La present proposta preveu la realització d’unes jornades i diferents xerrades sobre sobre els

impactes de les indústries extractives al Sud d’ESF en col•laboració amb la URV. En aquesta

5ena edició les jornades fan una retrospectiva dels últims 20 anys, des de la celebració de la

Conferència de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible (Rio 92) i sobre l’avenç

del discurs sobre el respecte ambiental i social. També es tractarà el tema que planteja la

propera Cimera de Rio+20, el concepte economia verda.

El programa es divideix en quatre blocs: Canvi de paradigma, Les bases de l’Economia Verda,

Indústries extractives, Acció Social.

TÍTOL DEL PROJECTE Ciutat 10. Aplicació tecnològica lúdica per a promoció de Drets Humans a Tarragona

ANY 2012

ENTITAT EXECUTORA Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

PRESSUPOST TOTAL 12.885,75 €

IMPORT SUBVENCIÓ 6.448,00 €

ANY 2012

SECTOR Medi ambient

UBICACIÓ Catalunya

TÍTOL DEL PROJECTE Jornades Rio +20: economia verda?



SINOPSI Es tracta de la instal•lació d’una exposició a l’entorn de la seguretat alimentària, en concret

en el cas del Senegal.. Es realitzaran tallers en cinc centres educatius de la ciutat, per tal de

formar als professors en les dinàmiques pedagògiques que ofereix l’exposició i altres

instruments que poden servir per seguir treballant de forma contínua a les aules a l’entorn de

la seguretat alimentària.

UBICACIÓ Catalunya

ENTITAT EXECUTORA Assemblea de Cooperació per la Pau

PRESSUPOST TOTAL 10.325,98 €

ANY 2012

SECTOR Sobirania alimentària

IMPORT SUBVENCIÓ 4.218,00 €

TÍTOL DEL PROJECTE

Contribuir a sensibilitzar i educar per al desenvolupament a la comunitat educativa de 

Tarragona sobre els reptes de Senegal per assolir la seguratat alimentària


